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Informação de imprensa 

 BASF leva cinema 3D para o Polo de Cidadania de 

Camaçari 

 Stand da companhia terá projeções em três dimensões 

sobre temas relacionados à segurança, sustentabilidade e 

saúde 

 O evento será realizado no dia 11 (sábado), das 9 às 15h, no 

estacionamento em frente à Cidade do Saber  

São Paulo, 10 de novembro de 2017 – Neste sábado, 11 de 

novembro, das 9 às 15h, acontecerá a décima edição do Polo de 

Cidadania, em Camaçari. A BASF, patrocinadora do evento, terá em 

seu stand um cinema 3D, onde serão exibidos curtas sobre temas 

educativos relacionados à segurança, sustentabilidade e saúde. A 

iniciativa gratuita é coordenada pelo Comitê de Fomento Industrial de 

Camaçari (Cofic) e o Sesi, com apoio da Prefeitura de Camaçari. A 

edição de 2017 do Polo de Cidadania funcionará no estacionamento 

em frente à Cidade do Saber. 

 

Para Tania Oberding, diretora industrial da BASF em Camaçari, a 

companhia buscou oferecer uma experiência diferente para os 

visitantes. “Com a tecnologia 3D, traremos temas importantes para a 

comunidade, como sustentabilidade e preservação do meio ambiente, 

para o centro da discussão e incentivaremos as pessoas a pensar 

‘fora da caixa‘ e buscar soluções inovadoras para os problemas 

apresentados“, diz a executiva. 
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O Polo de Cidadania oferece serviços gratuitos para a comunidade 

nas áreas de saúde, educação, cultura, esportes, lazer e cidadania. 

Também está prevista uma programação diversificada, incluindo 

atrações artísticas, esportivas, orientações de saúde e sorteio de 

brindes, para proporcionar ao público um dia repleto de atrações. A 

previsão de público deste ano é de aproximadamente quatro mil 

pessoas. 

 

Sobre a BASF 

Na BASF, nós transformamos a química para um futuro sustentável. Nós 

combinamos o sucesso econômico com a proteção ambiental e responsabilidade 

social. O Grupo BASF conta com aproximadamente 112 mil colaboradores que 

trabalham para contribuir com o sucesso de nossos clientes em quase todos os 

setores e países do mundo. Nosso portfólio é organizado em 5 segmentos: 

Químicos, Produtos de Performance, Materiais e Soluções Funcionais, Soluções 

para Agricultura e Petróleo e Gás. A BASF gerou vendas de mais de € 58 bilhões 

em 2016. As ações da BASF são comercializadas no mercado de ações de 

Frankfurt (BAS), Londres (BFA) e Zurich (AN). Para mais informações, acesse: 

www.basf.com.br. 
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